










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعةتقرير المراجعة حول 

 ء مجلس اإلدارةأعضاإلى حضرات السادة 

 شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع. 
 

 مقدمة
)"الشركة ش.م.ك.ع.  العقارية  للمشاريع  منشآت  لشركة  المرفق  المجمع  المكثف  المرحلي  المالي  المركز  بيان  راجعنا  "( األم  لقد 

 ينالمرحلي  األرباح أو الخسائر والدخل الشامل  يوبيان  2022سبتمبر    30  بـ "المجموعة"( كما في  معًا وشركاتها التابعة )يشار إليها  

تغيرات في حقوق الملكية والتدفقات لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين بذلك التاريخ وبياني ال  ين المتعلقين بهالمجمع  ينالمكثف

لفترة التسعة أشهر المنتهية بذلك التاريخ. إن إدارة الشركة األم هي المسؤولة عن   ين المتعلقين بهالمجمع  ينالمكثف  يننقدية المرحليال

. إن مسؤوليتنا التقرير المالي المرحلي  :34إعداد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وعرضها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  

 عبير عن نتيجة مراجعتنا للمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.هي الت
 

 نطاق المراجعة 

 "للمنشأة"مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل مراقب الحسابات المستقل    2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي  
 المتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة في توجيه االستفسارات بصفة رئيسية إلى الموظفين 

جراءات التحليلية واإلجراءات األخرى للمراجعة. إن نطاق المراجعة أقل بشكل المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإل

الهامة   كبير من نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد بأننا على علم بكافة األمور

 ي رأياً يتعلق بالتدقيق.التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبد
 

 النتيجة 

إعدادها،   استناداً إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستوجب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم

 .34من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 
 

 عدم التأكد المادي المتعلق بمبدأ االستمرارية  
صافي   حققتالمجموعة    ه على الرغم من أنحول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة والذي يبين أن  2نلفت االنتباه إلى إيضاح  

تعرضت   ذلك التاريخ،  أنه وكما فيإال    2022سبتمبر    30 المنتهية في  التسعة أشهرخالل فترة    دينار كويتي  2,397,068بمبلغ    ربح

دينار كويتي.   19,517,479تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ  جوهرية كما    المجموعة لمخاطر ديون

 18,333,573  جمعةتاريخ المعلومات المالية المرحلية المكثفة المالخسائر المتراكمة للمجموعة في    بلغت  ،المذكور أعالهضافة إلى  باإل

اإليضاح    دينار في  األمور األخرى كما هو مبين  إلى  باإلضافة  الظروف  أو  األحداث  المالية   2كويتي. تشير هذه  المعلومات  حول 

عملياتها على أساس مبدأ    متابعةالمرحلية المكثفة المجمعة إلى وجود عدم تأكد مادي مما قد يثير شكاً كبيراً حول قدرة المجموعة على  

 ستمرارية.اال

 

 إن نتيجتنا غير معدلة فيما يتعلق بهذا األمر.
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 تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة

 ء مجلس اإلدارةأعضاإلى حضرات السادة 

 شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع. )تتمة(
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى  

ة ضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في الدفاتر المحاسبيباإل

 2016لسنة    1وجود أية مخالفات لقانون الشركات رقم  لم يرد إلى علمنا  أنه  حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا،  نبين أيًضا،  للشركة األم.  

قة والتعديالت الالحقة له والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة لها، أو لعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة األم، والتعديالت الالح

 مادياً على نشاط الشركة األم أو مركزها على وجه قد يكون له تأثيراً   2022سبتمبر    30 المنتهية في  التسعة أشهرلهما، خالل فترة  

 المالي. 
 

أنه خالل مراجعتنا، حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات ألحكام القانون رقم   لسنة   7نبين أيضاً 

على وجه قد يكون   2022سبتمبر    30 المنتهية في  التسعة أشهرفي شأن هيئة أسواق المال والتعليمات المتعلقة به خالل فترة    2010

 له تأثيراً مادياً على نشاط الشركة األم أو مركزها المالي.

 

 

 

 

 

 

 
 

  عبدالكريم عبدهللا السمدان

 فئة أ  208سجل مراقبي الحسابات رقم 

 إرنست ويونغ  

 العيبان والعصيمي وشركاهم 

 

 2022أكتوبر  25

 الكويت  

 



 وشركاتها التابعةشركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع. 
 

 

 .المرحلية المكثفة المجمعة المالية المعلوماتمن هذه  اتشكل جزءً  12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(   أو الخسائر رباحبيان األ

  2022سبتمبر   30للفترة المنتهية في 

  سبتمبر    30الثالثة أشهر المنتهية في    
 المنتهية في  التسعة أشهر 

 سبتمبر    30

  2022 2021  2022 2021 

 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي إيضاحات 
       

 2,245,840 8,644,734  763,504 2,886,469 4 إيرادات التشغيل  
 (4,067,125) (6,693,456)  (1,327,132) (2,352,695) 4 تكاليف التشغيل 

  
─────── ───────  ─────── ─────── 

 (1,821,285) 1,951,278  (563,628) 533,774  صافي النتائج من عمليات الفندق 
       

 216,983 355,741  56,446 134,300  أتعاب إدارة 
 316,044 219,712  7,541 (172,625)  صافي اإليرادات من صكوك 

 762,263 983,717  263,199 784,995 6 صافي إيرادات من عقارات استثمارية  
 4,484 7,807  1,720 2,739  ادخار من حسابات  إيرادات

 207,157 274,432  78,960 67,687  إيرادات أخرى 
 482,473 763,791  482,473 763,791  ربح من إطفاء مطلوبات مالية 

غير محققة من موجودات مالية   (خسائرأرباح )

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  

 (265,089) 34,596  (68,654) (153,436)  الخسائر  
 (2,124,369) 613,517  (736,272) 497,736 7 حصة في نتائج شركات زميلة  

 (9,551,847)      -       -      -  مخصص تقاضي  
مدرجة بالقيمة  استثماراتمحققة من أرباح 

      - 310,601       -      -  العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
 (991,335) (783,898)  (417,700) (234,314)  مصروفات عمومية وإدارية 

 (62,049) (56,904)  (19,927) (18,919)  أثاث ومعدات استهالك مصروف 
 (47,224) (49,888)  (15,784) (16,872)  تخفيض مخزون 

 (1,094,674) (1,198,650)  (365,935) (402,378)  تكاليف تمويل لدائني تمويل إسالمي
 (648,573) (652,583)  (215,647) (219,976)  تكاليف تمويل اللتزامات تأجير

 (162,610) 686,402  33,942 352,927  صافي فروق تحويل عمالت أجنبية  
مخصص خسائر االئتمان صافي تحميل 

 (1,440,441) (975,487)  (466,718) (1,246,478)  المتوقعة  

  
─────── ───────  ─────── ─────── 

 (16,220,092) 2,484,184  (1,945,984) 672,951  قبل الضرائب  (الخسارةالربح ) 
 (57,013) (16,557)  (5,694) (5,798)  ضرائب خارجية 

      -      -       -      -  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
      - (45,066)       - (14,168)  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

      - (25,493)       - (6,926)  الزكاة

  
─────── ───────  ─────── ─────── 

 (16,277,105) 2,397,068  (1,951,678) 646,059  الفترة  (خسارة ربح )

  
═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

       الخاص بـ: 

 (12,955,388) 1,736,259  (1,632,752) 549,816  مساهمي الشركة األم   
 (3,321,717) 660,809  (318,926) 96,243  الحصص غير المسيطرة   

  
─────── ───────  ─────── ─────── 

 (16,277,105) 2,397,068  (1,951,678) 646,059  الفترة  (خسارة ربح )

  
═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

السهم األساسية والمخففة   (خسارةربحية )

 فلس   (40.23) فلس  5.39   فلس  (5.07) فلس  1.71 5 الخاصة بمساهمي الشركة األم 

  ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 



 وشركاتها التابعةشركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع. 
 

 

 

 

 .المرحلية المكثفة المجمعة المالية المعلوماتمن هذه  اتشكل جزءً  12إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( 

  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 

 المنتهية في ر أشه   الثالثة 
  سبتمبر    30

 المنتهية في  أشهر التسعة 
 سبتمبر    30

 
2022 2021  2022 2021 

 
 دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي

      

 (16,277,105) 2,397,068  (1,951,678) 646,059 الفترة  (خسارةربح )

 
─────── ───────  ─────── ─────── 

      )خسائر( إيرادات شاملة أخرى 

إيرادات شاملة أخرى قد يعاد تصنيفها إلى  )خسائر(
      أو الخسائر في فترات الحقة:  رباحاأل

تحويل عمليات  فروق تحويل عمالت أجنبية ناتجة من 

 120,531 (895,638)  (67,959) (435,857) أجنبية

 
─────── ───────  ─────── ─────── 

قد   التي خرىاألشاملة اليرادات اإلخسائر( ال صافي )

 120,531 (895,638)  (67,959) (435,857) خسائر في فترات الحقةالرباح أو األيعاد تصنيفها إلى 

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

      

شاملة أخرى لن يتم إعادة تصنيفها  ( خسائرإيرادات )
      أو الخسائر في فترات الحقة:  رباحإلى األ

تغيرات في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية  ال

المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  

 (29,834) (36,299)  (9,771) 14,219 األخرى

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 التي لن خرىاألشاملة الخسائر( اليرادات )اإلصافي 

 (29,834) (36,299)  (9,771) 14,219 خسائر في فترات الحقةالرباح أو األيعاد تصنيفها إلى 

 ─────── ───────  ─────── ─────── 

 90,697 (931,937)  (77,730) (421,638) )خسائر( إيرادات شاملة أخرى للفترة  

 
─────── ───────  ─────── ─────── 

 (16,186,408) 1,465,131  (2,029,408) 224,421 الشاملة للفترة  (الخسائراإليرادات ) إجمالي

 
═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

      الخاص بـ: 

 (12,909,280)  1,131,196  (1,687,800)  288,251 مساهمي الشركة األم 

 (3,277,128)  333,935  (341,608) (63,830) الحصص غير المسيطرة 

 
─────── ───────  ─────── ─────── 

 
224,421 (2,029,408)  1,465,131 (16,186,408) 

 
═══════ ═══════  ═══════ ═══════ 

 

 

 

 

 

 

 




